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Tisztelt Közgyűlés!
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: DMJV
Önkormányzata Közgyűlése) 169/2018. (IX.27.) határozatával javasolta a polgármesternek,
hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében készítsen elő vételi
ajánlatot az AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
(Cg.: 09-09-005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtéri út 12., képviseli: Herdon László
ügyvezető, a továbbiakban: A.D. Kft.) többségi tulajdonosa, az AIRPORT DEBRECENI
HOLDING Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09-09-020812, székhely: 4030
Debrecen, Mikepércsi út 0493/64 hrsz., képviseli: Herdon István ügyvezető) részére az A.D.
Kft. üzletrészéből 49,96%-os üzletrész megvásárlására.
Az adásvételi szerződés megkötésre került, annak cégbírósági bejegyzése hamarosan várható.
A jelenlegi ügyvezető, Herdon László lemondása okán új ügyvezető megválasztása válik
szükségessé, melyről a Társaság taggyűlése jogosult dönteni. Javaslom Maráczy Péter
megválasztását, akinek személye, szakmai tapasztalata garanciát jelent a repülőtér
működésének sikeres megreformálására, az üzemeltetés megfelelő pályára való állítására.
Maráczy Péter sokoldalú tapasztalatot szerzett a légiközlekedés különböző területein
megvalósított projektek résztvevőjeként és vezetőjeként. Az ELTE-n turisztika menedzser
oklevelet szerzett, majd a Légiforgalmi- és Repülőtéri Igazgatóságnál kezdett el dolgozni. Itt a
repülőgépek földi kiszolgálásának szervezésében, majd a gyorsan növekvő szervezet
képzésében, vezetésében vállalt szerepet. Az iparág légitársasági oldalát az Air France
magyarországi képviseletének helyettes-állomásvezetőjeként ismerte meg. Később a Budapest
Airportnál helyezkedett el fejlesztési menedzserként, aztán a vállalat felsővezetőjeként felelős
volt az operáció stratégiai- és kapacitás-fejlesztéséért, majd kilenc éven keresztül repülőtéri
üzemeltetési vezetőként a napi üzem biztonságos és hatékony irányításáért. Munkája során
kialakított egy új repülőtér-üzemeltetési koncepciót, mely magában foglalja egyebek mellett
egy világszínvonalú üzemirányító-központ és az ügyeletes repülésvezetői-rendszer kialakítását
a hozzá tartozó képzési programmal és jelentési rendszerrel, a rendkívüli felelősséggel bíró
vészhelyzeti koordinációval együtt. Szerteágazó nemzetközi és iparági (légiforgalmi-irányítási,
repülőtéri, légitársasági, utazási irodai, stb.) tapasztalatai, kapcsolatrendszere segíti őt innovatív
és korszerű megoldások kidolgozásában a repülőtér üzemeltetések, stratégiai beruházások
területén. A több, mint 22 év szakmai tapasztalat során mindvégig elkötelezett és lelkes
fejlesztője volt a légiközlekedési iparágnak, melyet a következő szakmai elismerések is
igazolnak:
2001
Kiváló dolgozó érdemérem (Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság)
2006
Az év embere díj (Budapest Airport Zrt.)
2015
Magyar Polgári Repülésért Érdemérem Junior díj (állami kitüntetés)
2016
Nemzeti Közlekedési Hatóság Elnöki elismerés a Budapest Airport és a Hatóság
közötti együttműködés kialakításáért, fejlesztéséért
Az új ügyvezető megválasztása mellett - Csonka Zoltán felügyelőbizottsági tag lemondására
tekintettel - indokolt új felügyelőbizottsági tag választása is. Csonka Zoltán helyére Fodor
Leventét javaslom megválasztani.
A tisztségviselők választásán túl az Önkormányzat tulajdonszerzése miatti változások
átvezetése is szükséges a társasági szerződésben, többek között a tulajdoni és szavazati arányok
módosítása, a taggyűlési hatáskörök kiegészítése.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról, és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény
32. § (4) bekezdése alapján a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet
kötelező.
Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény 43. § (1) bekezdése szerint az
ügyvéd az általa szerkesztett, továbbá ügyvédi irodája, helyettese, vagy az ügyvédi tevékenység
általa alkalmazott gyakorlója által szerkesztett és az ügyvéd által szakmailag jóváhagyott
okiratot jegyezheti ellen.
A Társaság társasági szerződése módosításának tervezetét a jogi képviselő elkészíti, mely a
Közgyűlés üléséig – előterjesztői kiegészítésként - kiosztásra kerül.
Az AD Kft. 25,02 %-os tulajdonosa a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A soron következő
taggyűlésen a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. fenti tárgykörben történő szavazásához a határozati
javaslat önkormányzati utasítást tartalmaz.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:27. § (1) bekezdése kimondja, hogy a
felügyelőbizottság köteles a tagok vagy az alapítók döntéshozó szerve elé kerülő
előterjesztéseket megvizsgálni, és ezekkel kapcsolatos álláspontját a döntéshozó szerv ülésén
ismertetni.
A Társaság felügyelőbizottsága az előterjesztést a Közgyűlés üléséig megtárgyalja, határozata
a Közgyűlésen ismertetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a határozati javaslatról dönteni szíveskedjen.
Határozati javaslat
A Közgyűlés
a polgármester előterjesztésére
a 2009. évi CXXII. törvény 4. § (2) bekezdése, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-a, a
2013. évi V. törvény 3:21. §-a, 3:25.§ (1) bekezdésének d) pontja, 3:26. § (4)-(5) bekezdése,
3:27. § (1) bekezdése, 3:102. § (1) bekezdése, 3:109. § (2) és (4) bekezdései, 3:112. § (3)
bekezdése, valamint a 24/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelet 20. § (2) bekezdés a) pontja
alapján, figyelemmel a 169/2018. (IX. 27.) határozatra
1./ Herdon László ügyvezető 2018. október 31-jei hatályú lemondására tekintettel javasolja az
AIRPORT-DEBRECEN Repülőtér-üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 09 09
005171, székhely: 4030 Debrecen, Repülőtér út 12. szám, képviseli: Herdon László, a
továbbiakban: Társaság) taggyűlésének, hogy 2018. október 31. napjával határozatlan időre
válassza meg Maráczy Pétert ügyvezetőnek azzal, hogy tevékenységét munkaviszony
keretében lássa el és alapbérét bruttó 1.000.000,-Ft/hó összegben határozza meg.
2./ Javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy az 1./ pont szerinti munkaszerződés megkötésére,
valamint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlására a taggyűlés képviseletében Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzata tagot jelölje ki.

3./ Csonka Zoltán felügyelőbizottsági tag 2018. október 31-jei hatályú lemondására tekintettel
javasolja a Társaság taggyűlésének, hogy 2018. október 31. napjával válassza meg a Társaság
felügyelőbizottsága tagjának Fodor Leventét 2020. augusztus 6. napjáig terjedő időtartamra.
4./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 169/2018. (IX. 27.) határozat alapján történő
önkormányzati tulajdonszerzés hatályosulását követően a Társaság taggyűlésén Debrecen
Megyei Jogú Város Önkormányzatát az 1./-3./ pontokban foglaltak szerint képviselje.
Határidő: a Társaság soron következő taggyűlése
Felelős: a polgármester
5./ Mint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. egyedüli tagja utasítja a Zrt. Igazgatóságát, hogy a
Társaság taggyűlésén az 1./-3./ pontokban foglaltak szerint szavazzon.
6./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./-5./ pontokban foglalt döntésekről a
Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságának elnökét és a Társaság ügyvezetőjét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős:
a Gazdálkodási Főosztály vezetője
A határozati javaslat elfogadása minősített többséget igényel.

Debrecen, 2018. október 15.

Dr. Papp László
polgármester

